GENERALFORSAMLING 11. NOVEMBER 2014
KORSØR ANTENNESELSKAB a.m.b.a
DAGSORDEN
1. Valg af dirigent.
a. Godkendelse af forretningsorden.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets
virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af årets regnskab og status.
4. Behandling af indkomne forslag.
5. Forelæggelse af budget for det næstfølgende
år samt fastlæggelse af takstblad.
6. Valg.
Toni Olsen
Jim Olsen
Christian Nørgaard

ønsker genvalg
ønsker genvalg
ønsker genvalg

2 suppleanter:
K.B. Antonsen
Hans Arne Olsen

ønsker genvalg
ønsker genvalg

7. Valg af revision.
8. Nyt fra Dansk Kabel TV og YouSee.
9. Eventuelt.

REFERAT
AD 1

Henrik Eriksen blev valgt til dirigent.
Forretningsorden blev godkendt.
Dan Sjøgren.
Beretningen taget til efterretning, uden bemærkninger.
Vedhæftet.

AD 2

Bestyrelsens beretning fremlagt ved formanden

AD 3

Årsregnskab og status blev fremlagt af
revisor Niels Christian Mikkelsen fra Dansk Revision.
Der var ingen bemærkninger og regnskabet/status blev
godkendt.

AD 4

Ingen forslag indgået.

AD 5

Budget og takstblad for 2015 blev godkendt uden
bemærkninger.

AD 6

Valgt til bestyrelsen blev
Toni Olsen
Jim Olsen
Christian Nørgaard

genvalgt
genvalgt
genvalgt

Suppleanter blev
K.B. Antonsen
genvalgt
Hans Arne Olsen genvalgt
AD 7

Dansk Revision blev genvalgt som revisor.

AD 8

Karsten Dueholm fra YouSee fortalte om en større rokade
af tv kanalerne, den 2. december 2014.
DR2, DRK og TV ZULU – det analog signal slukkes
og kanalerne vises kun digitalt.
Der kommer 4 nye kanaler i fuldpakken
ID Investigation … erstatter 7’eren

Comedy Central
Nat. Geo. People
Nat.Geo. Wild
DR2 synstolkning er i alle 3 pakker.
De nye programmer kommer ind uden der skal betales
copyafgift, stigningen der kommer, er udelukkende
på de programmer som vi har i forvejen samt coda og
copydan.
Det nye produkt Bland Selv: har man f.eks. mellem
pakken, kan man selv vælge 10 af de programmer
som skal være i mellem pakken og kan ændres, uden
det koster ekstra.
Radiokanalerne: Danmarks Radio er begyndt at slukke
for det almindelige FM signal.
FM programmer i antenneselskabet er DAB kanalerne.
Bredbånd: omkring februar 2015 lukkes op for
højere hastighed, op til 300 megabit.
Mobiltelefon: Familierabat for foreningskunder på kr. 20,Ved 1. tilslutning, efterfølgende abonnementer får
kr. 50,- rabat + telefonerne indbyrdes, taler gratis.
YouSee Play: Ny play app. til mobile enheder med tv arkiv,
Star forfra og tv guide.
Henning Nielsen spurgte ind til Bland Selv.
- Betingelserne for produktet blev gennemgået.
Jens Timmerman: Hvorfor vises alle udsendelser fra TV2 ikke på
YouSees app.?
- TV2 har deres egen TV2 Play app. og enkelte udsendelser
- Vises kun på den.
- Der skal betales til TV2 for at YouSee må vise udsendelserne.
By netværk, kommer det til at køre?
- Det er stoppet bl.a. af sikkerhedsmæssige grunde.

Der blev spurgt ind til 4K.
- Det bliver ikke i 2014 og formentligt heller ikke i 2015.
Henrik Striboll fra Dansk Kabel TV fortalte om hus-installatinstjek,
hvis der er problemer med tv signalet, for kr. 195,(Formanden Dan Sjøgren oplyste senere på mødet, at det er en
Udgift som Antenneselskabet betaler.)
Der blev oplyst om WIFI PLUS, en bedre dækning til mobile
enheder. Dansk Kabel TV opsætter biks og installerer WIFI PLUS
for kr. 2.485,AD 8

Chr. Christensen: Hvorfor ikke TV2 Charlie i grundpakken?
- Karsten Dueholm. Kun hovedkanalen fra de danske udbydere
- Er i grundpakken, for ikke at blive for dyr.
Der var 43 stemmeberettigede.
Formanden Dan Sjøgren sluttede generalforsamlingen
med tak for god ro og orden.

